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INDICADORES O GLOBO NA INTERNET

a Veja mais indicadores e números do mercado financeiro
oglobo.com.br/economia/indicadores

ÍNDICES
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Bovespa -3,43% -5,63% -3,96% -7,38% +11,49% N.D.

Salário mínimo (Federal) R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545

Salário mínimo (RJ)* R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26 R$ 639,26

Obs: * Piso para empregado doméstico, servente, contínuo, mensageiro, auxiliar de
serviços gerais e funcionário do comércio não especializado, entre outros.

TR
15/11:0,0855% 16/11: 0,1001% 17/11: 0,1015%

Selic: 11,50%

IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte • Novembro/2011

Parcela
Base cálculo Alíquota a deduzir

R$ 1.566,61 Isento —

De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 7,5% R$ 117,49

De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 15% R$ 293,58

De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 22,5% R$ 528,37

Acima de R$ 3.911,63 27,5% R$ 723,95

Deduções: a) R$ 157,47 por
dependente; b) dedução especial para
aposentados, pensionistas e transferidos
para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.566,61; c) contribuição
mensal à Previdência Social; d) pensão
alimentícia paga devido a acordo ou
sentença judicial. • Obs: Para calcular o
imposto a pagar, aplique a alíquota e
deduza a parcela correspondente à faixa.
• Esta nova tabela só vale para o
recolhimento do IRRF este ano.
Correção da oitava parcela: 6,81%
Fonte: Secretaria da Receita Federal

INSS/Novembro
Trabalhador assalariado
Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)

Até 1.107,52 8
de 1.107,53 até 1.845,87 9
de 1.845,88 até 3.691,74 11

Obs: Percentuais incidentes de forma não
cumulativa (artigo 22 do regulamento
da Organização e do Custeio da
Seguridade Social).

Trabalhador autônomo
Para o contribuinte individual e
facultativo, o valor da contribuição deverá
ser de 20% do salário-base, que poderá
variar de R$ 545 a R$ 3.689,66

Ufir
Novembro
R$ 1,0641
Obs: foi extinta

Ufir/RJ
Novembro
R$ 2,1352

Unif

Obs: A Unif foi extinta em 1996. Cada
Unif vale 25,08 Ufir (também extinta).
Para calcular o valor a ser pago,
multiplique o número de Unifs por 25,08
e depois pelo último valor da Ufir (R$
1,0641). (1 Uferj = 44,2655 Ufir-RJ)

INFLAÇÃO

IPCA (IBGE)
Índice Variações percentuais

(12/93=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Maio 3314,58 0,47% 3,71% 6,55%
Junho 3199,55 0,15% 3,87% 6,71%
Julho 3324,86 0,16% 4,04% 6,87%
Agosto 3337,16 0,37% 4,42% 7,23%
Setembro 3354,85 0,53% 4,97% 7,31%
Outubro 3369,28 0,43% 5,43% 6,97%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

(08/94=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Maio 465,311 0,43% 3,33% 9,77%
Junho 464,463 -0,18% 3,15% 8,65%
Julho 463,927 -0,12% 3,03% 8,36%
Agosto 465,968 0,44% 3,48% 8,00%
Setembro 468,975 0,65% 4,15% 7,46%
Outubro 471,466 0,53% 4,70% 6,95%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

(08/94=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Maio 457,090 0,01% 3,08% 9,14%
Junho 456,49 -0,13% 2,95% 8,63%
Julho 456,258 -0,05% 2,89% 8,34%
Agosto 459,055 0,61% 3,52% 7,81%
Setembro 462,509 0,75% 4,30% 7,45%
Outubro 464,349 0,40% 4,72% 6,78%

CÂMBIO

Dólar
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxaPtax) 1,7716 1,7723
Paralelo (São Paulo) 1,71 1,89
Diferença entre paralelo e comercial -3,47% 6,64%
Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,69 1,83
Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,69 1,86

Obs: A cotação Ptax do dólar americano
de dias anteriores pode ser consultada no
site do Banco Central, www.bc.gov.br.
Clicar em “Economia e finanças” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.

Outras moedas
Cotações para venda ao público (em R$)

Euro 2,40972
Franco suíço 1,94318
Iene japonês 0,0231688
Libra esterlina 2,81397
Peso argentino 0,418478
Yuan chinês 0,280132
Peso chileno 0,00348411
Peso mexicano 0,129793
Dólar canadense 1,73691
Fonte: Mercado

Obs: As cotações de outras moedas
estrangeiras podem ser consultadas
nos sites www.xe.com/ucc e
www.oanda.com.br.

BOLSA DE VALORES: Informações
sobre cotações diárias de ações e
evolução dos índices Ibovespa e IVBX-2
podem ser obtidas no site da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa),
www.bovespa.com.br.
CDB/CDI/TBF: As taxas de CDB e CDI
podem ser consultadas nos sites de Anbid
(www.anbid.com.br), Andima
(www.andima.com.br) e Cetip
(www.cetip.com.br). A Taxa Básica
Financeira (TBF) está disponível no site
do Banco Central (www.bc.gov.br). É
preciso clicar em “Economia e finanças”
e, posteriormente, em “Séries temporais”.
FUNDOS DE INVESTIMENTO:
Informações disponíveis no site da
Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), www.anbid.com.br.
Clicar, no quadro “Rankings e
estatísticas”, em “Fundos de
investimento”.
IDTR: Pode ser consultado no site da
Federação Nacional das Empresas de
Seguros Privados e de Capitalização
(Fenaseg), www.fenaseg.org.br. Clicar na
barra “Serviços” e, posteriormente, em
FAJ-TR. Selecionar o ano e o mês
desejados.
ÍNDICES DE PREÇOS: Outros
indicadores podem ser consultados nos
sites da Fundação Getulio Vargas (FGV,
www.fgv.br), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE,
www.ibge.gov.br) e da Andima
(www.andima.com.br).

Correção da Poupança
Dia Índice
15/11 0,5802%
16/11 0,5802%
17/11 0,6223%
18/11 0,5823%
19/11 0,5807%
20/11 0,5460%
21/11 0,5414%
22/11 0,5468%
23/11 0,5795%
24/11 0,6081%
25/11 0,5996%
26/11 0,5901%
27/11 0,5658%
28/11 0,5627%
29/11 0,5648%
30/11 0,5648%
01/12 0,5648%
02/12 0,5629%
03/12 0,6032%
04/12 0,5532%

Dia Índice
05/12 0,5315%
06/12 0,5626%
07/12 0,5398%
08/12 0,5924%
09/12 0,5950%
10/12 0,5880%
11/12 0,5527%
12/12 0,5257%
13/12 0,5567%
14/12 0,5819%
15/12 0,5859%
16/12 0,6006%
17/12 0,6020%

Obs: Segundo norma
do Banco Central,
os rendimentos dos dias
29, 30 e 31
correspondem
ao dia 1o

- do mês
subsequente.

Da sala de aula para a mesa de reuniões
Programa ‘Empresário Sombra’, da Junior Achievement, mergulha estudantes na realidade corporativa

Mariana Durão
mariana.durao@oglobo.com.br

l O empresário Jorge Gerdau
Johannpeter, presidente do Con-
selho de Administração do Gru-
po Gerdau e um dos homens
mais influentes do país já serviu
cafezinho. O episódio aconteceu
em 2009, quando o estudante
Mauricio Bartell, à época com 20
anos, participou do programa
"Empresário-Sombra", da Junior
Achievement Brasil. O jovem
passou um dia no escritório do
grupo siderúrgico a fim de co-
nhecer a rotina do diretor José
Paulo Martins, da área de res-
ponsabilidade social do grupo.

— Acompanhei teleconferên-
cias, despachos rotineiros e tive
a sorte de ir a uma reunião
importante. Ao ver minha rea-
ção quando fui servido por ele,
dr. Jorge (Gerdau) brincou di-
zendo que poderia contar para
meus amigos — lembra Bartell.

Empresas usam programa
para entender o jovem

Brincadeiras à parte, o atual
presidente do Centro Acadêmi-
co da Escola de Administração
da UFRGS diz que até hoje aplica
conceitos que aprendeu naquela
tarde, como o método de Mar-
tins para fazer pautas de reu-
nião: tópicos detalhados e nu-
merados em ordem decrescente
de prioridade. Bartell frisa, po-
rém, que a parte técnica da visita
não se compara à experiência de
viver os "bastidores" de uma
grande corporação, assistindo
ao processo de tomada de de-
cisões e gestão do tempo.

O programa é um dos 20 da
Junior Achievement, a maior e
mais antiga organização do mun-
do voltada à educação prática
em negócios para jovens em ida-
de escolar. Só pelo "Empresário
Sombra" já passaram no Brasil
dez mil jovens (em geral entre 15
anos e 17 anos), oito mil vo-
luntários e duas mil empresas.
Além de lidar diretamente com
presidentes-executivos, os estu-
dantes podem passar por áreas
como jurídico, comercial, comu-
nicação e recursos humanos.

Segundo Wilma Santos, dire-
tora superintendente da Junior
Achievement no país, os obje-

tivos são disseminar a cultura
empreendedora, ajudar o estu-
dante a definir a vocação pro-
fissional e facilitar sua entrada
no mercado de trabalho. Para
deixar o que ela chama de “le-
gado realista” aos jovens, muitos
empresários os convocam a vi-
verem tarefas cotidianas como
levar os filhos para a escola, ler o
jornal de manhã e fazer exer-

cícios depois do expediente.
Na Semana Global do Empre-

endedorismo empresas como
Ancar, Accenture, KPMG, Light,
Shell, Unimed-Rio e Módulo re-
ceberam o programa. O sócio-
líder da KPMG no Rio, Manuel
Fernandes, passou a tarde de
ontem “assessorado” em reu-
niões por Thaíssa Pinto, aluna do
3o- ano do Centro Educacional de
Espaço Integrado (CEEI) e can-
didata ao curso de Relações In-
ternacionais. O executivo acre-
dita que para a empresa é im-
portante conhecer os anseios da
geraçãoqueumdiadevecompor
seus quadros. A KPMG contrata
em média 800 trainees por ano. O
número que dobrou desde 2008
por causa das perspectivas de
crescimento do país em setores
como infraestrutura e petróleo.

— A dinâmica atual do mer-
cado de trabalho, com 6% de
desemprego, traz a necessidade
de identificar mais cedo talentos
e investir em seu treinamento
profissional — diz Fernandes. n

A SEMANA GLOBAL

l COM O tema “Rio Em-
preendedor”, o V Seminá-
rio de Empreendedorismo
apresentará oportunida-
des de negócios que serão
geradasnoRioporeventos
como a Copa de 2014 e as
Olimpíadas de 2016. Dia 21,
na Firjan, às 8h30m. Mais
informações em www.se-
managlobal.org.br

CORPO A CORPO

EIKE BATISTA

‘Nunca pare de sonhar’
l Com 462 mil seguidores no
Twitter Eike Batista é bom-
bardeado por perguntas so-
bre negócios e gestão, a maio-
ria de jovens de 20 a 35 anos.
Abaixo, o empresário fala dos
desafios do empreendedor.

O GLOBO: Em sua visão, o
que é empreender?
EIKE BATISTA: Gerar rique-
za a partir do zero. Na EBX,
enxergamos oportunida-
des, boas ideias e assumi-
mos o compromisso de in-
vestir e executar. Para em-
preender, é preciso pensar
360 graus, em todos os as-
pectos de um negócio, co-
mo social, humano, finan-
ceiro, jurídico e ambiental.

l Quais são os obstáculos ao
empreendedorismo no país?
EIKE: Investir mais em edu-
cação e incentivar a inovação.
Com conhecimento, os em-
preendedores brasileiros vão
investir, realizar e criar me-
lhor e com mais eficiência.

l O bom momento do país e
a crise na Europa favorecem
investimentos em startups?
EIKE: O Brasil vive um mo-
mento fantástico para novos
negócios, com pleno empre-

go e mercado interno ma-
duro. Seremos a quinta maior
economia do mundo em pou-
cos anos. O cenário atual é
extremamente favorável e de-
vemos aproveitar isso. A si-
tuação econômica aqui é di-
ferente da Europa e dos EUA,
que passarão por uma dé-
cada parecida com a que vi-
vemos entre os anos 80 e 90.

l Alguma vez o senhor pen-
sou em desistir?
EIKE: Nunca. Nós, brasilei-
ros, passamos por diversas
crises até o ano 2000. Aprendi
com todas elas e com alguns
insucessos, que também ser-
viram como uma tremenda
injeção de ânimo. Importante
é honrar todos os compro-
missos, analisar as diferentes
variáveis e ter determinação.

l Que dica daria a quem
sonha em ter um negócio?
EIKE: Acredite no seu po-
tencial. Nunca pare de sonhar
ou desista de um sonho. Es-
tude muito e cheque todas as
premissas e variáveis! Qua-
lificação, disciplina e dedica-
ção são ingredientes funda-
mentais para realizar e fazer
acontecer. Quer ser diferente?
Tem que trabalhar diferente e
suar a camisa!

Simone Marinho

THAÍSSA PINTO foi ‘sombra’ de Manuel Fernandes, sócio da KPMG

Capital de giro é um ingrediente
que não pode faltar na sua empresa.
Apoiamos o empreendedor e oferecemos crédito para as necessidades
do dia a dia de sua empresa, com as melhores condições do mercado.
Banco do Brasil. Um banco diferente que liga tudo isso.
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Banco Empresa d da o Marcelo
Central deAtendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 – SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 – DeficienteAuditivo ou de Fala 0800 729 0088

bb.com.br/mpe
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 nov. 2011, Economia, p. 38.




